
 

मळ ले�खकाः जेन पनबरोू ,  
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"मस मरचे जगावेगळे वचारू  
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पव%&या काळी ू (काह! *ठकाणी आतास-ाु !) लहान 

मलांु -मल!ंना लाय2र!तील प3तकं घर! ने5यासाठ� ु ु

म6जाव केला जात होता. एवढेच न:हे तर ;यांना 

लाय2र!त �वेशस-ा "मळत नसेु . मलं प3तकातील  ु ु

पानं घाण करतील, पानं फाडतील >कवा नेलेले ं

प3तक परत करणार नाह!त अशी भीती मो?यांना ु

होती. खरे तर मलांु नी – ;यातह! मल!नंी ु – 

वाच5याची गरजच नाह! ह! मान"सकता होती.  

. परंत "मस मरची वचार कर5याची प-त औरच ु ू

होती. मलामल!नंा वाच5यासाठ� एक 3वतं� कA ु ु
असावा, ;यात भरपर �काश असावाू , खोल! हवेशीर 

असावी, बस5यासाठ� लहान ख&याB ु – टेबलं 

असावीत, �खडकCत बसनू  वाच5यासाठ� सरDAत ु

जागा असावी, अशी Eतची अपेAा होती. या 

लाय2र!त जगभरातील भाषेतील चागंGया चांगGया 

प3तकांचे अनवाद केलेल! प3तकं असतील असे ु ु ु

Eतला वाटत होते.  
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"मस मरचे जगावेगळे वचारू  

 

अमेIरकेतील लाय2र!मJये मलाु -मल!संाठ� वशेष कA ु

असावा यासाठ� Eतचा आKह होता. 
 

 

 

 

 

 

 

मळ ले�खकाः जेन पनबरोू   

�च�ः डबेी अटवाल 
मराठ�तः �भाकर नानावट! 
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अमेIरकेत "लमIरक लेन नावाचे गाव आहे. तेथील 

एका मो?या घरात एक लहान मलगी राहत होतीु . 

Eतचं नाव एनी करॉल मरॅ ू . Eतचे मोठमोठे डोळे, 

;यांचा Eनळा रंग यामळे ती संदर *दसत होतीु ु . Eतला 

7 भावंड.ं एनी बघाव ेते:हा काह! ना काह! तर! 

वचार करत असे.  
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1870&या समारास मल!ंनीु ु  घर सोडन बाहेर जाव नयेू ू , घर!च बसन ू

"शलाई, क"शदा, 3वयंपाक असGया गोTट! करायला हवे अशी आUा 

असGयासारखी ि3थती होती.  

परंत एनी वेगळेच वचार करणार! मलगी होतीु ु . ती कधीच कशालाह! 

घाबरत न:हती. बफाBवXन 3के*टगं करत 3मशानापासन मेन 3Y!टपयZत ू

घसरत घसरत जात होती. व[डलां&या घोडागाडी बरोबर घो\या&या 

पावला�माणे पळत होती. घरासमोर&या झाडाझडपां&या मागील ु

ड^गरावर!ल बफाBचा ड^गर Eतला आकषBन घेत असेू . भवTयात मी काय 

काय करणार हा वचार Eत&या डो_यात असे.   
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रा�ी&या जेवणानंतर Eतचे वडील Eतला गोTट! सांगत होते. 

कवता `हणन दाखवू त होते. पावसाaयात झाडा&या फांद!वर 

चढन Eनवांतपणे सट Eनकोलस पb�केचे जने अंक वाच5यात ू ुc

Eतला मजा वाटत असे.  

 

;याकाळी मलाु -मल!ंना लाय2र!त �वेश नसेु . मलांनी प3तकं ु ु

वाचावी याचे भानस-ा न:हतेु . मल!ंना तर ते श_यच न:हतेु .  
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ती 19 वषाBची असताना 

Eत&या मैb�णी लfन कXन 

सासर! संसार करत हो;या.  

 

एEनसारgया अववा*हत 

तhणींना आई-व[डलांची सेवा 

नाह! तर शाळेत "शDAका 

>कवा "मशनर! काम करणे ं

एवढेच पयाBय होते. परंत ु

एनीला वेगळेच सचत होतेु .  

 

Eतला व[डलांसारखे Eतला 

वकCल :हायचे होते. ती रोज 

व[डलांबरोबर ;यां&या 

ऑ>फसला जात होती व 

कायjयातील बार!क सार!क 

गोTट! समजन घेत होतीू .  
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याच काळात अचानकपणे Eत&या 

आई व व[डलांचा kGय&या ू

आजारामळे म;य झालाु ुृ . नंतर&या 

काह! *दवसात Eत&या भावाची 

बायकोस-ा मेल!ु . ;यामळे ु

घरकाम व भावा&या मलांना ु

संभाळणे यासाठ� Eतला घर!च 

थांबाव ेलागत होते. समोर&या 

बफाB&या ड^गरामागे काय असेल 

याचा शोध तसाच राहन गेलाू .  

 

काह! *दवसानी Eत&या भावाने 

दसरे लfन केलेु . ;यामळे Eतची ु

घरकामातन सटका झाल!ू ु . एके 

*दवशी भावाने Eतला एक चागंल! 

बातमी सां�गतल!. अमेIरकेतील 

लाय2र!मJये �"शDAत झालेGया 

तhणींना लाय2र!&या कामासाठ� 

नोकर! देणार होते. *हला आनंद 

झाला. ताबडतोब Eतने mययाकB  ू

येथील �n इिm3टpयट&या ॅ ू

लाय2र! 3कलमJये �वेश ू
"मळवला.   
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mययाकB  ;याकाळीस-ा फार मोठे शहर होतेू ु . सामाmयपणे एकpया तhणीने 

Eतथे राह नये अशीच मान"सकता होतीू . परंत "मस मर वेगaया ु ू

वचाराची. mययाकB &या दगडी र3;यावXन चालणे Eतला आवडत होतेू . 

सकB स, ऑपेरासारgया कायBqमांना जा5यात Eतला रस होता. शहरा&या 

मJयभागी असलेGया 2क"लनचा पल ओलाडंन जा5यात Eतला मजा वाटत ू ू ू

होती.  
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तोपयZत काह! लाय2र! मलांना �वेश देव लागले होतेु ू . परंत ु

एनीची लाय2र! इतरापेंAा एक पाऊल पढे होतेु . तेथे छोpयांसाठ� 

`हणन खास इमारत बांधल! होतीू .  

.    

EतथGया कपाटातील प3तकं मलंच घेऊन वाचत होतीु ु . 

संJयाकाळ&या वेळेला Eत&या व[डलानी सां�गतGया�माणे ती 

मलांना गोTट!ु  सागंत होती.   

 

एनी मन लावन अuयास करत ू

होती. लाय2Iरयनची पदवी 

"मळाGयानंतर �n vC ॅ

लाय2र!मJयेच Eतला नोकर! 

"मळाल!.  
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काह! *दवसातच एनी&या या �कार&या कायBqमांची बातमी सवBदर ू
पोहोचल!. एके *दवशी शहरा&या Kंथालयाचे मgय3थु , बो3टो:ह3कC यानंी 

शहरातील 36 लाय2र!मJये मलांसाठ� वेगळे कA उघड5याची जबाबदार! ु

एनीवर सोपवल!.  

"मस मर लांब झगा व डो_यावर हट घालन  हालम 3Y!टपासनू ू ूॅ z  बाथेम 

3Y!टपयZत असलेGया सवB लाय2र!ना भेट देऊ लागल!.  
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mययाकB  सावBजEनक लाय2र!&या >क;येक शाखेत अजनह! मलांना ू ू ु

प3तकानंा हात लाव दे5यास मनाई होतीु ू . मलं प3तकं घाण करतीलु ु , 

फाडतील अशी भीती ;यामागे होती. नेलेल! प3तकं परत येतील याची ु

खा�ी न:हती. या गोTट! एनीला कळाGया.  
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परंत "मस मरचा वचार वेगळा होताु ू . Eतचा मलांवर व{वास होताु . 

;यामळे Eतने एका जाड रिज3टरमJये या �कारे संकGप "लहन ु ू
काढलाः 
 

या रिज�टरम�ये नाव �ल�हणारा(र�) मी या लाय
र�तील प�तकं ु

काळजीपव�क वाचेन व या लाय
र�!याू  सव� $नयमांचे पालन करेन, 

अशी ($त)ा करत आहे.     

 

"मस मरने सवB लाय2Iरयmसना या संकGपाचा उपयोग कXन ू

घे5याचा  आKह केला. ;या *दवसापासन mययाकB मधील मलं ू ू ु

लाय2र!तन प3तकं घर! घेऊन जाव लागलेू ु ू . मलं मजेत वाच लागलेु ू .   
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"मस मरला लाय2र!मJये आणखी बदल करायचे होतेू . या पव% �;येक ू

लाय2र!त मो?या अAरात दटावGयासारखे शांतता राखा असे "ल*हलेले बोडB 

जागोजागी लटकवलेले असायचे. बालकAातील असले बोडB काढन टाक5यास ू

Eतने भाग पाडले.  

लाय2र!यmसना मलांना गोTट! सांग5यासु , गाणे `हणन दाखव5यास ू

�ो;सा*हत केले. कपाटात असलेले गंभीर वषयावर!ल प3तकं बाहेर काढन ु ू

;या जागी मलानंा आवडतील अशी टॉम सॉयरु , ग"ल:हसB Yा:हGस या सारखे 

मजेदार गोTट!ंची रंगीत पानांची प3तकं ठेवल!ु .  

अशा �कार&या प3तकांचा पIरचय "लहन ती मलानंा ु ुू वाचन दाखव लागल!ू ू . 

वाचनीय प3तकांची याद! Eतने तयार केल!ु . प3तकां&या �ु काशकांना भेटन ू

मलांसाठ�स-ा ु ु प3तकं छाप5यास ती �ो;साहन देव लागल!ु ू . 



 21 

 



 22 

 

परंत >कतीह! सGला *दु ले तर! काह! लाय2र!मJये प3तका&या कपाटानंा ु

कलप लाव5याची खोड काह! जात न:हतीु ू .  

 

;यामळे मलाु ु -मल!ंना चांगल! चागंल! प3तकं वाचायल! "मळत न:हतेु ु .  

 

मलांसाठ� ु
प3तकंु  
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;याच वेळी >फkथ अ:हेmय व ू 42:या 3Y!ट&या मJये एक मोठ� लाय2र! 

बांधणार आहेत याची कणकण Eतला लागल!ु ु . "मस मरला आपGया ू

कGपनानंा मतB 3वXप देणार! ह! एक चांगल! ससंधी असे वाटलेू ु . येथे एक 

उ;तम सस6ज असे बाल Kंथालय असावे अशी Eतची इ&छा होतीु . ती 

कामाला लागल!. संबं�धत अ�धका~यांना भेटन Eतने या �कGपाला संमती ू

"मळवल!. मलांसाठ� एक 3वतं� इमारत बांधल! ु गेल!.  
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तेथे मलाु -मल!ंना आरामात बस5यासाठ� खच% टेबलु ु , कपाटं यांची 

:यव3था केल!. Kंथालया&या "भतंीवर मलांना आवडतील अशी �च�ं Eतने ु

कलावंतांकडन सजवन घेतल!ू ू .  
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या खास लाय2र!तील जमीनस-ा परदेशातन मागवन घेतलेGया ु ू ू

संगमरवर! फर{यानंी सजवलेल! होती. 

;या हॉलमJये कायम 3वXपाचे सम�ात "मळणा~या शंखु -"शपGयांचे ं

�दशBनाची :यव3था केल! होती. मोठमो?या कलाकारांचे तैल�च� 

तेथे लावGया हो;या. मलांना सहजपणे प3तकं हाताळता यावे ु ु

या�कारे कपाटांची उंची होती.   
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1911मJये या वा3तचे उjघाटन झालेु . भला मोठा पतळी दरवाजा 

सामाmयां&यासाठ� उघडला गेला.  

.  

 



 27 

 

उjघाटना&या *दवशी लोक झंडी&या झंडीु ु ने येत होते. अमेIरकेचे 

राTYाJयA, व"लयम टे�स, यां&या हातन उjघाटन होणार होतेू . आपGया 

लवाज`यासह समारंभाला येणा~या राTYाJयAांना बघ5यासाठ� र3;या&या 

दतफ� लोक उभे होतेु .   
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दस~या *दवशी लाय2र! उघडGयानंतर mययाकB  शहरातील ु ू

मलांु मल!ंु नी खास ;या&ंयासाठ� बांधलेGया इमारतीला गराडा 

घातला. वेगवगेaया भाषेतन अनवादू ु  केलेल! प3तकं घेवन मलं ु ू ु

वाच लागलेू . �खडकCत उ{या व मऊ गाjया हो;या ;यावर लोळत 

मलं वाचनाचा आनंद घेत होतेु .  
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;या *दवसापासन मलानंा ू ु

लाय2र!ला रोज भेट दे5याची 

सवय लागल!. रोज काह! ना 

काह! नवीन बघायला, 

वाचायला तेथे "मळत होते.  

 

वाचकां&या _लबसाठ� "मस 

मरने पढाकार घेतलाू ु .  

 

mययाकB  शहरातील ू

संगीतातील जाणकारांना, 

कलावंतांना, सा*हि;यकांना 

बोलवन ;यां&या कायBqमांचे ू

आयोजन कXन मला&ंया ु

Uानात ती भर घालत होती.   
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"मस मर&याजवळ असलेGया पशवीत एक लाकडी ू

बाहल! होतीु . Eतचे नाव Eनकोलस Eन_कर 2ौकर असे 

होते. इंKजी भाषा "शकत असलेGया मलांु -मल!बरोबर ु

ती बाहल! संभाषण करत आहे कC काय  असे वाटत ु
होते.  

एकदा बेिGजयमचे महाराज व महाराणी mययाकB  ू

शहरातील लाय2र! बघ5यासाठ� आले होते. ;यानंा या 

मलां&या लाय2र!ला भेट दे5याची वनंती "मस मरने  ु ू

केल!. ;यानंा या खास कAाला भेट दे5यात आनंद 

झाला. जमलेल! मलं राजदंु पतीबरोबर ह3तादंोलन 

करत होते.   
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या लाय2र!&या "भतंीपंासन हजारो मैल दरवर दोन भयंकर महाय-ू ुू , 

महापरू, दTकाळु , यासारgया घटना घडGया. लाखो लोक मेल!. तर!स-ा ु

या लाय2र!ला व तेथील बाल कAाला ध_का लागला नाह!. मलं प3तकं ु ु

घर! घेऊन जात होती, वाचन परतू  करत होती.  

हळ हळ या मॉडेल लाय2र!ची वाताB जगभर पसरल!ू ू . "मस मर&या ू

मलांसाठ�&या कAा�माणे अमेIरकेतील सवB सावBजEनक लाय2र!मJये ु

:यव3था कर5यात आल!. अमेIरके&या सीमेपल!कडील इंfलंड, vाmस, 

बेिGजयम, जपान, भारत इ;याद! देशातह! "मस मर&या कामाचाू  �भाव 

*दस लागलाू . तेथेह! मलांसाठ� 3वतं� :यव3था कर5यात आल!ु .  
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स;तरा:या वष% "मस मर Eनव;त झाल!ू ृ . 
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Eत&या सहका~यानंी Eनव;ती&या *दवशी एक सटकेसभXन Eतला ृ ू

आवडणा~या  प3तकाचंी भेट *दल!ु . 

यानंतर ती कामा&या दगदगीपासन पणB व�ांती घेणार असे ;यांना वाटत ू ू

होते. परंत "मस मरचा वु ू चार वेगळा होता. सटकेस घेवन ती देशभर ू ू

�वास कX लागल!. तथेील लोकांना मलांसाठ� 3वतं� लाय2र! का असावी ु

हे पटवन देव लागल!ू ू .  
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आज अमेIरकेतील �;येक गावागावात 

व शहरातील गGल! गGल!त मलांसाठ� ु

3वतं� लाय2र! आहेत. तेथे छान 

छान प3तकं आहेतु . याचे �ेय 

"लमIरक गावातील ;या छोpया 

मल!ला jयायला हवेु . आता मलं ु

सहजपणे लाय2र!तन प3तकं घेवन ू ु ू

जाव शकतातू .   
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  जगातील सव� मलांनी �मळन �मस मरचेु ू ू  ऋण फेडायचे 1हटले तर� ते 

श2य नाह�.  

- वाGटर डी ला मेर 

 

 

या पि3तकेची ु

ले�खका, जेन 

पनबरो *हने 

आपGया 

आयTयातील ु

>क;येक वष z

mययाकB  Kंथालयात ू

संKह! असलेGया 

"मस मर&या ू

प�:यवहार 

वाच5यात खच% 

घातले आहेत. जेन 

लहानपणापासन ू

लाय2र!त जात 

होती. ह! पि3तका ु

"ल*ह5यात Eतला 

फार आनंद झाला 

होता. ती उटाह 

लेक "सट!त राहते.  

हे Eतच ेप*हले 

प3तकु . 
 

 

 

डबेी अटवाल हा 

एक �च�कार 

असन या ू

पि3तकेतील �च� ु

;यानी रेखाटलेले 

आहेत. या 

प3तकासाठ� ु

>क;येक *दवस 

लाय2र!ला भेट 

देणा~या मलांचा ु

सहवासात ;यानी 

घालवला आहे. 

एनी&या 

"लमIरक 

गावा&या जवळ 

असलेGया 

वाGडबरो येथे   

राहतात.   
 

 


